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SAMMENDRAG 

Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette etablering av boliger og barnehage/SFO. Det er også ønskelig å 
kunne legge til rette for trafikksikringstiltak og parkering for skolen. Dersom etablering av barnehage av en eller 
annen årsak ikke blir realisert, er det ønskelig at planen kan legge til rette for boliger innenfor hele planområdet.  

Planområdet er avsatt til LNFR-område i kommuneplanens arealdel. Saken er forelagt politisk behandling, og bystyret 
har vedtatt at planarbeidet kan igangsettes. Planarbeidet fanges opp av § 6 i forskrift om konsekvensutredninger og 
utløser automatisk KU-plikt. Med dette som bakgrunn er det utarbeidet et planprogram som bl.a. beskriver hvilke 
temaer som skal utredes i den videre reguleringsprosessen, og på hvilken måte.  

Utbyggingen vurderes på nåværende tidspunkt ikke å få konsekvenser for kulturminner/kulturmiljø, samisk natur- 
eller kulturgrunnlag, naturmiljø, friluftsliv/nærmiljø eller reindrift.  

Nærvirkninger for landskap og omliggende bebyggelse vurderes som begrenset, og vil bli synliggjort i planen. Tiltaket 
vurderes ikke å gi landskapsmessige fjernvirkninger.  

Det er ikke registrert grunnforurensning, og det her ikke vært aktiviteter i området som tilsier at grunnen skal være 
forurenset.   

ÅDT på nærliggende veg er under 1000, og det er 50 km/t forbi planområdet. Forenklet støyvurdering iht. T-1442 
tilsier at planområdet ligger utenfor gul støysone.  

Deler av planområdet ligger innenfor faresone for løsmasseskred (jord- og flomskred). Det er gjennomført 
skredkartlegging, samt beskrevet tiltak for å ta ned faregraden slik at tiltak kan iverksettes. Andre momenter som kan 
være relevant å vektlegge i en ROS-analyse er flom, brannvann, trafikksikkerhet og sikkerhet langsmed bekk. Det går 
et bekkeleie gjennom planområdet. Tiltak som for eksempel lukking eller omlegging av bekken, må vurderes i forhold 
til evt. flom, samt sikkerhet for blant annet lekeareal i det videre planarbeidet.  

Områdestabiliteten vil bli vurdert.  

Planområdet benyttes ikke av barn og unge i dag, og tiltakets påvirkning for denne gruppen vil først og fremst være 
knyttet til tilrettelegging for barn innenfor planområdet i form av lekeplass, fremkommelighet sett i forhold til økt 
trafikk til og fra planområdet, samt sikkert atkomst til funksjoner utenfor planområdet.  

Tiltakshaver ønsker å legge til rette for etablering av privat foreldrestyrt barnehage. Nærhet til skolen, samt den 
sentrale plasseringen i bygda vil bidra til redusert transportbehov. En lokal barnehage vil bidra til lokal verdiskapning.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Gardsti Midtre Eiendom AS som forslagsstiller ønsker å igangsette detaljregulering i Beisfjord i Narvik 

kommune. Multiconsult er plankonsulent og ansvarlig for utarbeidelse av plandokumentene. Narvik 

kommune er ansvarlig myndighet.  

1.2 Formål  

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av boliger og barnehage/SFO. Det er ønskelig å 

legge til rette for ca. 12 boenheter. Det er foreløpig ikke avklart hva slags type bolig.  Det er også 

ønskelig å legge til rette for trafikksikringstiltak og parkering for skolen. Skolen har behov for utvidet 

parkering, og man ser på muligheten for å løse deres behov i forbindelse med reguleringen.  

Dersom etablering av barnehage av en eller annen årsak ikke blir realisert, er det ønskelig at planen 

kan legge til rette for boliger innenfor hele planområdet.  

Eiendommen skal tilrettelegges med nødvendige adkomst og øvrig teknisk infrastruktur. 

1.3 Krav om konsekvensutredning 

Det følger av § 6 i forskrift om konsekvensutredninger (01.07.17) at følgende planer alltid skal 

konsekvensutredes og ha planprogram eller melding:  

b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen 
 

Vedlegg 1, pkt. 25 Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan. 

Punkt nr. 25 er relevant da planen tilrettelegger for bolig, og eiendommen er avsatt til LNF-område i 

kommuneplanens arealdel, og ikke tidligere regulert. 

Planarbeidet fanges opp av § 6 i forskrift om konsekvensutredninger og utløse automatisk KU-plikt.  

Dette innebærer at planarbeidet gjennomføres som detaljregulering med konsekvensutredning. 

Se eget notat vedrørende vurdering av KU-plikt.  
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2 Beskrivelse av planområdet 

2.1 Avgrensning av planområdet 

Planområdet ligger i Beisfjord ca. 12 km fra Narvik sentrum. Planområdet omfatter eiendom 

gnr./bnr. 44/5. Foreløpig planområde er på ca. 13 da. 

 

 

Figur 1: Foreløpig planavgrensning vist med blå, stiplet linje 

 

2.2 Berørte eiendommer 

Hjemmelshaver for eiendommen er Gardsti Midtre Eiendom AS v/ Almar Markussen.  

3 Alternativer som skal utredes 

3.1 0-alternativet  

I 0-alternativet (referansealternativet) legges det til grunn at dagens situasjon videreføres. 

3.2 Hovedalternativet 

I hovedalternativet (utbyggingsalternativet) skal det legges til rette for etablering av barnehage, 

boliger og parkering.  

Dersom etablering av barnehage av en eller annen årsak ikke blir realisert er det ønskelig at det kan 

etableres boliger innenfor hele planområdet.  
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4 Overordna rammer og føringer 

4.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Det forventes at regionene og kommunene legger opp til en bærekraftig planlegging, som både 

sørger for gode levekår og tilstrekkelig boligbygging, i tillegg til utbygging av arbeidsplasser, samt at 

det legges vekt på økt verdiskapning og innovasjon og vekst i nye og grønne næringer.  

Detaljreguleringsplan for Midtre-Gardsti vil bidra til etablering av arbeidsplasser, økt verdiskapning i 

bygda gjennom privat foreldrestyrt barnehage, samt boliger, og vil således være i tråd med nasjonale 

forventninger.   

4.2 Samordnet bolig- areal- og transportplanlegging 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen og 

bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill 

mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling.  

Detaljregulering for Midtre-Gardsti vil være samsvar med føringen, da planen legger til rette for 

samlokalisering av skole, barnehage og boliger sentralt i bygda.  

4.3 Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

Arealpolitiske retningslinjer er gitt i kapittel 8 i Fylkesplanen for Nordland 2013-2025 og danner 

grunnlaget for fylkeskommunens politikk for arealforvaltning.  

Hovedmålet for arealforvaltningen i Nordland er som følger:  

Arealforvaltningen i Nordland skal være bærekraftig og gi forutsigbare rammer for 

næringslivet og befolkningen. Forvaltningen skal skje på grunnlag av kunnskap og 

oppdaterte kommuneplaner.  

Kapittel 8.4 i fylkesplanen sier følgende:  

Arealplanleggingen skal sikre vekst og utviklingsmuligheter for byer og tettsteder med 

hensyn til tilgang på tomter til næringsliv og boligbygging. 

I planarbeidet er ovennevnte lagt til grunn.  

Kapittel 8.3 i fylkesplanen sier følgende: 

Den årlige omdisponeringen av dyrket jord i Nordland bør maksimalt være på 400 daa per 

år. 

Alternative utbyggingsområder skal vurderes og synliggjøres i planer der dyrket jord eller 

reinbeiteområder foreslås omdisponert til andre formål. Avsatte byggeområder bør 

fortettes eller omdisponeres til annen bruk før dyrket jord eller reinbeiteområder 

omdisponeres. 

Når det gjelder kapittel 8.3. i fylkesplanen, svares føringer om at alternative utbyggingsområder skal 
vurderes i saker der landbruksarealer foreslås omdisponert, opp ved å redegjøre for hvorfor dette 
ikke er aktuelt i denne saken.  

Vi er ikke kjent med om Narvik kommune med bakgrunn i fylkesplanens ambisjoner om et øvre tak 
med hensyn til årlig omdisponering på 400 daa opererer med en tilsvarende kvote i sin forvaltning. I 
denne saken legges det imidlertid opp til en marginal omdisponering (ca. 3,5 daa) av arealer som 
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grunnet beskaffenhet pr. dato ikke er benyttet til landbruksformål. Slike små og spredte restarealer 
har begrenset verdi som dyrkingsjord, og vurderes å ha lite relevans i forhold til jordvern. 

Det presiseres ellers at planlagte utbygging i stor grad framstår som et fortettingsprosjekt. 

4.4 Kommuneplanens arealdel  

Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR-område. Området er i plankartet avsatt til 
«LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag». Det er ikke knyttet særskilte bestemmelser til 
formålet.   

Generelt gjelder følgende bestemmelse for LNFR-områder:   

Pkt. 11 Landbruk-, Natur-, Friluft- og reindriftsområder (LNFR)  

«I LNFR-områder gjelder et generelt forbud mot iverksetting av tiltak som angitt i pbl. § 1-6 
som ikke er i samsvar med arealbrukskategorien. Forbudet omfatter også plassering av 
midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg som nevnt i pbl. § 20-1 første ledd bokstav 
j), og som ikke skal stå mer enn 2 måneder.  

Ved etablering av tiltak som krever strømforsyning skal strømfremføring skal skje via 
jordkabel i stedegne masser.» 

 

 

Figur 2: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel (Kilde: Narvik kommune) 

Planarbeidet er ikke i tråd med overordnet planverk.  

Saken har vært til politisk vurdering og Narvik bystyre vedtok følgende 28.02.18:  

«Narvik bystyre er positiv til at det settes i gang detaljregulering av Midtre Gardsti, 

gnr./bnr. 44/5. Narvik bystyre vedtar, jf. plan og bygningslovens §12-8, at planinitiativet 

kan videreføres.  

Begrunnelse: Omsøkte tiltak anses å være viktig for videre utvikling av lokalsamfunnet. 

Arealet ligger i tillegg inntil eksisterende boligområde, og tiltaket kan bidra til også å løse 

store trafikale utfordringer i området.»  



Detaljregulering Midtre-Gardsti multiconsult.no 

Planprogram 4 Overordna rammer og føringer 

 

 

10208386-01 PLAN-RAP-001 19. juni 2019 / 01 Side 9 av 29 
 

4.5 Reguleringsplaner 

Det er flere reguleringsplaner som grenser til eller er i nærhet til planområdet, og som i ulik grad blir 

berørt.  

Reguleringsplan Mølnelvveien, planID BE-1.8 

 

Planen berøres ikke av planarbeidet.  

 

Reguleringsplan Kvantavegen, PlanID BE-1.4 

 

Del av reguleringsplan for Kvantavegen vil bli avløst av ny reguleringsplan.  
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Reguleringsplan for Hågen, planID BE-1.1 

 

Planen berøres ikke av planarbeidet.  

 

Reguleringsendring Hågen, planID BE-1.19 

 

Planen berøres ikke av planarbeidet.  
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Regulering del av gnr./bnr. 44/5, planID BE-1.16 

 

Planen berøres ikke av planarbeidet.  

 

Regulering Alt. A Kjønna, planID BE-1.09 

           

Planen berøres ikke av planarbeidet.  

5 Offentlige og private tiltak 

Det vil være behov for opparbeiding av vann- og avløp, samt strøm. Nødvendige tiltak skal beskrives i 

planbeskrivelsen.  

Det er på nåværende tidspunkt uklart om det må gjøres tiltak på vannledninger i nærhet til 

planområdet. Vannverk i Beisfjord er privateid, og forholdet avklares i det videre planarbeidet.  
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6 Nærmere beskrivelse av planområdet og aktuelle problemstillinger 

6.1 Landskapsbilde 

Planområdet ligger innerst i en fjord i et landskapsrom som begrenses av bratte fjellsider i øst, nord 

og vest. I sør åpner landskapet seg ut mot Ofotfjorden. Planområdet ligger mellom kote 4 og kote 10, 

og deler av planområdet består av gammelt jordbruksareal. Del av eiendommen i sør er fylt opp med 

jord- og stein. Selve planområdet er slakt hellende mot vest (<10° helning). Det går en bekk gjennom 

området. Overfor planområdet det tett løvskog med enkelte åpne mosebegrodde bergrygger. 

Ovenfor der er det lyng og snaufjell.  

 

Figur 4: Planområdet, retning nordøst (Kilde: Google Maps) 

 

 

Figur 5: Illustrasjon av planområdets plassering i landskapet, retning nordøst 
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Figur 6: Illustrasjon av planområdets plassering i landskapet, retning øst 

Eksisterende bebyggelse i området består av både eldre og nyere boliger, samt noen få eldre 

landbruksbygninger.  

Dersom det velges en moderat byggehøyde på boliger vil nye bebyggelsen kunne gli godt inn i 

landskap og eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse vil ikke bryte med silhuetter i landskapet. 

Utbygging av planområdet vurderes ikke til å gi visuell fjernvirkninger.  

6.2 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljøer innenfor planområdet.  

6.3 Samisk natur- og kulturgrunnlag 

En er ikke gjort kjent med at det finnes interesser knyttet til samisk natur eller kulturgrunnlag 

innenfor planområdet.  

6.4 Friluftsliv/by- og bygdeliv 

Planområdet er ikke registrert som friluftsområde i Naturbase.  

Det vurderes ikke å være allmenne friluftsinteresser knyttet til planområdet. 

6.5 Naturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk av planområdet i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning, og i 

Artsdatabankens artskart.  

Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning eller viktige artsforekomster 

innenfor planområdet, ifølge Naturbase.  

I følge Naturbase er det heller ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper som er vurdert som 

svært viktige, viktige eller lokalt viktige.  

I følge Artsdatabanken ble det registrert 1 stk. bokfink i planområdet i 2005. Bokfink er ikke truet 

eller klassifisert som rødlisteart.  
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Fugler bruker hele området som leveområde og fødesøk. Det finnes områder for fødesøk utenfor 

planområdet, og viktigheten av fødeområder innenfor planområdet vurderes til å være relativt liten. 

Som del av reguleringsplanen vil det redegjort kort for forholdet til naturmangfoldloven. 

6.6 Vannmiljø 

Det går et bekkeløp gjennom planområdet.  

Multiconsult befarte området den 24.08.18 i forbindelse med skredvurdering.   

Bekken er lagt i en ca. 500 mm stikkrenne under Fjordveien i vest, og strekker seg opp til ca. kote 200 

i øst. På jordet nord for planområdet går det en liten forsenkning i terrenget. Forsenkningen går fra 

utgangen av svingen til bekken. Det antas at dette er et gammelt overløp fra bekken. Bekken går 

gjennom stikkrenner under to gårdsveier ved kote 15 og ved kote 40. Videre oppover har bekken 

stedvis bratte sidekanter på mellom 2-5 m høyde, og er tett bevokst med kratt og løvskog. Mellom 

kote 45 og kote 600 er det tett løvskog med enkelte åpne mosebegrodde bergrygger.  

I bekkeløpet ble det observert kantrundet sand, grus og stein opp til ca. kote 35. Herfra og opp til ca. 

kote 120, ble det observert stein og blokk i bekken. Videre oppover ble det observert vekselsvis i 

stein/blokk og berg i bekken. 

Bekken hadde liten vannføring på befaringsdagen, selv om det dagene før befaringen hadde kommet 

mellom 40 og 50 mm nedbør.   

 

  

Bilde 1: Bilder av bekk gjennom området (Multiconsult) 

Bekken er ikke registrert som vannforekomst på Vann-nett. Den økologiske eller kjemiske 

tilstanden til bekken er derfor udefinert. 

I kommuneplanens arealdel er det angitt følgende bestemmelse for bekk og bekkelukking:  

«Håndtering av nedbør fortrinnsvis skal skje gjennom infiltrasjon i grunnen og via åpne 

vannveier. Naturlige flomveier i eller i nærhet av utbyggingsområder skal kartlegges og i 

størst mulig grad bevares. Bekkelukking tillates ikke, og eksisterende bekker skal bevares så 

nært opp til sin naturlige form som mulig. Det skal settes byggegrense mot 

overvannsystemer/åpne grøfter, med en avstand på minst 5 meter, avhengig av 

utformingen på grøft. Tiltak for bekk gjennom planområdet vurderes i det videre 

planarbeidet.»  
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Behovet for helt eller delvis lukking av bekk, eller eventuell omlegging av bekken, må vurderes i det 

videre planarbeidet forhold til evt. flom og sikkerhet for blant annet lekeareal.  

6.7 Landbruk 

Av totalt ca. 395,15 daa landbruksareal i Beisfjord, er ca. 3,5 dekar av registrert i Naturbase som 

fulldyrka jordbruksareal innenfor planområdet.  

 

Figur 6: Jordbruksareal er vist med gul farge (Kilde; Naturbase) 

Jordbruksarealet innenfor planområdet er pr. i dag ikke i drift.  

6.8 Reindrift 

Det er ikke registrert reinbeiter innenfor planområdet eller som grenser til planområdet.  

6.9 Grunnforhold 

Iht. NGUs berggrunnskart består planområdet hovedsakelig av grovkornet granitt (Rombakgranitt).     

Planområdet ligger under marin grense. Iht. NVEs veileder 7-2014 kan derfor området betraktes som 
aktsomhetsområde for kvikkleireskred, dersom det ikke er utført kommunal kvikkleirekartlegging. 
Planområdet er avmerket med hensynssone «Ras- og skredfare» i kommuneplanen. Denne 
hensynssonen omfatter imidlertid ikke kvikkleire, ref. NVEs rapport 20-2016 «Skredfarekartlegging i 
Narvik kommune».  

Ifølge NGUs løsmassekart, er det registrert avsetninger fra elv- og bekk (fluvial) og breelv (glasifluvial) 
i planområdet. Ved å benytte laget «Marin grense og mulighet for marin leire», ser en at det er stor 
sannsynlighet at det kan påtreffes hav- og fjordavsetninger under løsmassetypene som finnes i 
overflaten i planområdet. Dette inkluderer primært strandavsetninger, elveavsetninger og myr.  

Som del av reguleringsplanen vil det bli framlagt nødvendig dokumentasjon vedr. områdestabiliteten 

i planområdet. 

6.10 Grunnforurensning 

Det er iht. Miljøatlas ikke registrert grunnforurensning innenfor planområdet. Det har ikke pågått 

tidligere aktivitet i planområdet som gir grunn til å tro at grunnen er forurenset.  
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Tilførte masser på søndre del av eiendommen er stein og morenemasser fra tidligere utbygging i 

Håken og fra masseuttaket. Det er ingenting som tilsier at massene skal være forurenset.  

6.11 Støy 

Eiendommen ligger langsmed fylkesveg 751. I Norsk vegdatabank angis ÅDT (2017) til å være 925 

med en tungtrafikkandel på 9 %. Fartsgrensen forbi planområdet er 50 km/t.  

Retningslinjer for behandling av støy i arealplaner, T-1442/2016, gir anbefalte grenseverdier for 

vegtrafikkstøy. Nedre grenseverdi for gul sone, som er vurderingssone for støytiltak, er ved lydnivå 

Lden 55 dB. Der det er lite trafikk, kan en enkel sjablongmetode for vurdering av støy benyttes. Se 

figur 7 som er hentet fra Veileder til retningslinjen for støy, Veileder M-128 (2014).  

 

 
Figur 7: Sjablongmetode for vurdering av støy fra vegtrafikk. (Kilde; Veileder M-128 (2014)) 

Tabellen viser at rød støysone strekke seg mindre enn 6 meter ut fra senterlinje veg, og gul støysone 
vil strekke seg rundt 18 meter ut fra senterlinje av vegen ved fartsgrense=50 km/t og ÅDT=1000.  

Ny bebyggelse vil hverken ligge innenfor rød eller gul støysone. Det kan være aktuelt å vurdere 
behovet støyskjerming for uteoppholdsarealer i det videre planarbeidet.  

6.12 Sosial infrastruktur 

Beisfjord skole er en 1-7 skole med ca. 100 elever. Skolen har SFO tilbud med plass til 30 elever. 

Skolen ligger i umiddelbar nærhet til planområdet.  

Barnehagen eies av Trygge Barnehager/FUS som er en riksdekkende barnehagekjede. Barnehagen er 

etablert i idrettslagets lokaler i Fjordveien 144 på andre siden av fjorden. Eier av barnehagen har 

igangsatt en reguleringsprosess for å legge til rette for oppføring av ny barnehage på samme siden av 

fjorden som eksisterende lokaler.  

Formålet med planarbeidet er blant annet å legge til rette for en lokal foreldrestyrt barnehage i 

bygda med nærhet til skolen.  

 



Detaljregulering Midtre-Gardsti multiconsult.no 

Planprogram 6 Nærmere beskrivelse av planområdet og 
aktuelle problemstillinger 

 

 

10208386-01 PLAN-RAP-001 19. juni 2019 / 01 Side 17 av 29 
 

6.13 Teknisk infrastruktur   

Nærmeste kommunale avløps- og overvannsledning er angitt på kartet under.  

  

Figur 8: : Utsnitt fra kommunalt ledningskartverk (Kilde; Narvik Vann) 

Det avklares med Narvik Vann i det videre planarbeidet om avløpsledning har tilstrekkelig kapaistet, 

og hvor påkobling kan løses. Det avklares også om overvannsledning er i drift.   

Vannverket i Beisfjord er privateid. Det avklares i det videre planarbeidet hvor påkobling kan skje, og 

brannvannskapasiteten i området.  

Kraftforsyning antas å kunne hentes fra transformatorstasjon i søndre del av planområdet.  

6.14 Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 

En lokalisering av barnehage i umiddelbar nærhet til skolen vurderes å gi redusert transportbehov for 

de familier som leverer barn både til barnehage og skole. En sentral plassering av boliger og 

barnehage i bygda vil bidra til å redusere transportbehovet generelt.   

6.15 Barns interesser 

Eiendommen framstår i dag som ubebygd (jordbruks- og restareal), og det er ikke mottatt 

opplysninger som tyder på at planområdet benyttes av barn eller unge. 
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En vurdering av tiltakets konsekvenser for barn og unge vil først og fremst være knyttet til 

tilrettelegging for barn innenfor planområdet i form av lekeplass, fremkommelighet sett i forhold til 

økt trafikk til og fra planområdet, samt sikker atkomst til funksjoner utenfor planområdet. 

6.16 Trafikale forhold 

Eiendommen er i dag ubebygd og har ingen etablert atkomst. Framtidig atkomst til de ulike deler av 

eiendommen, samt behovet for etablering av nye avkjørsler fra fylkesvegen vurderes i det videre 

planarbeidet.  

Det ønskes tilrettelagt for parkering for skolen, og trafikk opp Kvanta vil således reduseres. Eventuell 

trafikkøkning i krysset Fjordveien/Kvanta må vurderes alt ettersom hvor atkomst til ny parkering og 

planområdet for øvrig løses.  

Det er etablert holdeplass for kollektivtransport rett ved planområdet, og det er gang-/sykkelveg 

langsmed Fjordveien, samt fortau opp mot skolen.  

Det er i Norsk vegdatabank registrert 1 ulykke i krysset Fjordveien/Kvanta (2011), og 1 ulykke på 

veien opp til skolen (2007). Førstnevnte er ulykke hvor gående var involvert med alvorlig skade, og i 

sistnevnte var syklende involvert med lettere skade.  

 

Figur 8: Trafikkulykker i nærhet til planområdet (Kilde; Norsk vegdatabank) 

Som nevnt tidligere har Fjordveien/Fv. 751 en ÅDT på 925. Ny boligbebyggelse og barnehage vil gi økt 

biltrafikk til og fra planområdet. Hver boenhet antas å generere 4,5 bilturer pr døgn pr bolig. Dersom 

det etableres 12 nye boenheter fører dette til en økning i trafikkmengden på 54 kjøretøybevegelser 

per døgn. Tiltaket generer i tillegg trafikk til og fra barnehagen. 

Ut fra begrenset trafikkmengde og lav hastighet er det på nåværende tidspunkt ikke vurdert som 

nødvendig å gjøre andre tiltak i forhold til trafikksikkerhet enn de som allerede er nevnt.   

 

Skole 
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6.17 Risiko og sårbarhet 

Plan- og bygningslovens § 4-3 krever risiko- og sårbarhets analyse (ROS-analyse) for alle planer for 

utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 

egnet til utbyggingsformål, og evt. endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.  

Hensikten med en ROS-analyse er å kartlegge, analysere og vurdere risiko og sårbarhet i forbindelse 

med tiltaket. Analysen har som mål å sikre at forhold som kan medføre alvorlige konsekvenser skade 

på mennesker, miljø, økonomiske verdier eller samfunnsfunksjoner klargjøres i plansaken, slik at 

omfang og skader av uønskede hendelser reduseres. ROS-analysen identifiserer hvordan prosjektet 

eventuelt bør endres for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå, og danner grunnlag for de valgte 

løsningene og avbøtende tiltakene som inngår i reguleringsplanen. 

På nåværende tidspunkt er det identifisert følgende tema som må belyses særskilt i planarbeidet; 

skred, brannvann, flom, personsikkerhet ved bekk, samt trafikksikkerhet for myke trafikanter.  

 

Figur 9: Aktsomhetsområder jord- og flomskred, samt skredfare (Kilde; NVE Atlas) 

Multiconsult har gjennomført en detaljert befaring og skredfarevurdering av skråningen overfor 

eiendommen. Foreliggende vurderinger tilsier at det aktuelle planområdet ligger delvis innenfor 

faresone for jord- og flomskred (årlig sannsynlighet ≥1/5000, ≥1/1000 og ≥1/100). Det betyr at deler 

av området kan benyttes til utbygging som faller inn under de respektive sikkerhetsklasser uten 

avbøtende tiltak. Dersom det skal bygges i de områder hvor det i dag er faresoner, må det gjøres 

sikringstiltak. Det er i rapporten skissert løsninger som gjør at faresonene innen planområdet kan 

justeres. 

Det er ikke registrert flomsone innenfor planområdet iht. NVE Atlas. Det kan være aktuelt å legge 

bekken i rør, helt eller delvis. Behovet for flomvei gjennom planområdet må vurderes, samt 
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hensynssone langs bekk. I bestemmelsene må det stilles krav til dimensjoner og utforming for å sikre 

at nærliggende bebyggelse oppnår tilstrekkelig sikkerhet mot flom og erosjon etter kravene i TEK17. 

Det er på nåværende tidspunkt uklart hvor mye brannvann som kan leveres til området. Forholdet 

avklares i det videre planarbeidet.  

6.18 Lokalsamfunn/sysselsetting 

Tilrettelegging for en privat foreldrestyrt barnehage vil bidra til lokal verdiskapning for bygda.  

6.19 Universell utforming 

Det kan bli aktuelt å legge til rette for nærlekeplass/strøkslekeplass i planen. Eventuell 

samlokalisering med utearealer for barnehage vurderes i det videre planarbeidet. Kommuneplanens 

arealdel stiller krav om universell utforming av lekearealer, og forholdet ivaretas i reguleringsplanens 

bestemmelser.  

Universell utforming for selve barnehagen fanges opp i forbindelse med byggesaksbehandling. 

6.20 Øvrige tema 

Det er ikke alle tema angitt i Forskrift om konsekvensutredninger som vurderes som relevante å 

redegjøre for i planforslaget.  

Planområdet og foreslått bruk av området er ikke spesielt utsatt for kriminalitet, og det er ikke behov 

for særskilte kriminalitetsforebyggende tiltak.  

Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen vurderes ikke som relevant for tiltaket. 
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7 Forslag til planprogram 

7.1 Beskrivelse av dagens situasjon 

Planen skal omfatte en beskrivelse av dagens situasjon innenfor planområdet. 

7.2 Beskrivelse av plantiltaket 

Beskrivelsen skal omfatte: 

 Begrunnelse for plantiltaket 

 Beskrivelse av det fysiske tiltaket 

 Tidsplaner for gjennomføring 

7.3 Beskrivelse av alternativer 

 0-alternativet 

 Utbyggingsalternativet  

7.4 Offentlige og private tilleggstiltak 

Nødvendige tiltak beskrives i planbeskrivelsen. Herunder behov for etablering av avkjørsler, vann- og 

avløp, strøm, samt evt. flytting av eksisterende infrastruktur.  

7.5 Offentlige planer og tillatelser 

Planbeskrivelsen skal redegjøre for aktuelle offentlige planer og tillatelser som vil være nødvendig for 

realisering av plantiltaket.  

7.6 Metodikk 

For hvert deltema skal det gis en kort beskrivelse av dagens situasjon, samt gis en vurdering av 

tiltakets konsekvenser for det aktuelle tema. Dette gjelder uavhengig av om det skal utarbeides egen 

konsekvensvurdering eller om temaet kun beskrives i planbeskrivelsen.  

Iht. forskrift om konsekvensutredning er det kun virkninger av tiltaket som er beslutningsrelevante 

som skal utredes. I tråd med forskriften skal vurderingene så langt som mulig basere seg på kjent 

kunnskap. Det skal ses til metodikk i V712 Konsekvensanalyser, samt MDs veileder 

Konsekvensutredninger kommuneplanens arealdel.  

I tillegg skal det fokuseres på miljøoppfølging, ved at det redegjøres for hva som kan gjøres for å 

forhindre eller avbøte eventuelle skader og ulemper (avbøtende tiltak).  Videre gis en vurdering av 

behovet for, og evt. forslag til, nærmere undersøkelser før gjennomføring av tiltaket samt 

undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkninger av tiltaket. 

For noen tema kan det være aktuelt å vurdere konsekvenser under anleggsperioder.
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7.7 Utredningstema 

Det er gjort en vurdering av aktuelle utredningstema, det skilles mellom tema som skal konsekvensutredes (KU), konsekvensvurderes (KV), behandles i eget 

notat (N) eller kun omtales i planbeskrivelsen (B). 

Tema Antatte problemstillinger Merknad/Metodikk KU KV N B 

Landskapsbilde Ved en moderat byggehøyde vil ny bebyggelsen kunne gli 
godt inn i landskapet og eksisterende bebyggelse. Ny 
bebyggelse vurderes til gi små eller moderate 
nærvirkninger.  

Om ny bebyggelse vil ta noe av utsikten for 
bakenforliggende boligbebyggelse vil være avhengig av 
byggehøyder og plassering av bygg. 

Utbygging av planområdet vurderes ikke til å gi visuelle 
fjernvirkninger. 

I hvilken grad planlagt utbygging vil berøre tettstedet, 
avhenger bl.a. av hvordan bygningsmassen og 
grønnstrukturen utformes. 

Kommuneplanens arealdel har ingen føringer for 
byggeskikk for området. 

Konsekvenser av planforslaget vurderes og beskrives i en 
enkel landskapsanalyse, sammen med eventuelle 
avbøtende tiltak.  

Det benyttes 3D-modell og / eller fotomontasjer for å 
visualisere nær- og fjernvirkninger av tiltaket. 

Det utarbeides sol-/skyggeskjema for før- og 
ettersituasjonen, som redegjøres for betydningen for 
omkringliggende bebyggelse og utearealer, iht. datoer og 
klokkeslett angitt av kommunen.  

Det redegjøres for tiltakets betydning for eksisterende og 
framtidig bebyggelsesstruktur, f.eks. plassering, typologi 
og volum.   

Det redegjøres for tiltakets betydning for eksisterende og 
framtidig grønnstruktur, f.eks. vegetasjon, lekearealer, 
friområder og gangforbindelser.  

Det gis en enkel beskrivelse som grunnlag for føringer om 
arkitektonisk og estetisk utforming og uttrykk av fremtidig 
bebyggelse. 

Det redegjøres for om bekken kan videreføres som et 
landskapselement.  

Sees i sammenheng med temaene Barns interesser og 
Vannmiljø.  

 X    

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Det er ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljøer 
innenfor planområdet.  

Det redegjøres for forholdet til kulturminner og 
kulturmiljø. Beskrivelse baserer seg på kjent kunnskap fra 

   X 
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foreliggende informasjon bl.a. Riksantikvarens database, 
samt innspill fra kulturminnemyndighetene og kommune. 
Temaet behandles enkelt.  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag 

Det er ikke registrert samisk natur- eller kulturgrunnlag 
innenfor planområdet.  

Det redegjøres for forholdet til kulturminner og 
kulturmiljø. Beskrivelse baserer seg på kjent kunnskap fra 
foreliggende informasjon bl.a. Miljødirektoratets 
naturbase, Sametinget og kommunen.  
Temaet behandles enkelt. 

   X 

Friluftsliv/by- og 
bygdeliv 

Planområdet kommer ikke i berøring med registrert 
friluftslivsområde. 

Det redegjøres for forholdet til friluftslivsinteresser. 
Beskrivelsen baserer seg på kjent kunnskap fra 
foreliggende informasjon, bl.a Miljødirektoratets 
naturbase, innspill fra grunneier og evt. innspill fra skole 
mm.  

Temaet behandles enkelt. 

Sees i sammenheng med temaet landskapsbilde. 

   X 

Naturmiljø Med unntak av èn registrering av fugl (Bokfink) i 
Miljødirektoratets Naturbase, er det ikke registrert sårbare 
eller trua arter innenfor området. Bokfink er ikke truet eller 
klassifisert som rødlisteart.  

Fugler bruker hele området som leveområde og fødesøk. 
Det finnes områder for fødesøk utenfor planområdet, og 
viktigheten av fødeområder innenfor planområdet vurderes 
til å være relativt liten. 

Tiltakets betydning for viktige arter og naturverdier 
vurderes.  

Vurderingene gjøres med bakgrunn i foreliggende 
informasjon, bl.a. fra Miljødirektoratets Naturbase, 
kartbaser for biologisk mangfold sammen med eventuelle 
innspill fra fylkeskommunen og kommunen. 

Temaet behandles enkelt. 

Som en del av planen redegjøres kort for forholdet til 
Naturmangfoldloven.  

   X 

Vannmiljø Det går en bekk gjennom planområdet.  

Kommuneplanens arealdel forbyr i utgangspunktet lukking 
av bekkeløp.  

Del av området skal tilrettelegges for lek, og tiltak for 
bekken må vurderes i det videre planarbeidet spesielt i 
forbindelse med sikkerhet for lekearealer og evt. flom.  

Eksisterende forhold beskrives, og det redegjøres for 
planens fysiske påvirkning på bekken; for eksempel om 
planen medfører at bekken må legges om, lukkes, delvis 
lukkes, om kantvegetasjon må fjernes osv. Andre tiltak 
som for eksempel steinsetting e.a beskrives.  

Avbøtende tiltak for å minimere eventuell påvirkning i 
anleggsperioden beskrives. 

   

 

x 
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Med bakgrunn i liten/ingen vannføring i bekken i lange 
perioder vurderes det ikke som nødvendig å kartlegge 
vannkvalitet eller naturmangfold i bekken.  

Tiltaket kan medføre til avrenning/utslipp til bekken under 
anleggsperioden.  

Landbruk Deler av planområdet er avsatt til landbruksareal.  

Komite for Plan og næring behandlet planinitiativet 
14.02.19, og bystyret den 28.02.19. Del av komiteens 
begrunnelse for vedtak som omhandlet erstatningsareal ble 
ikke videreført i bystyrets vedtak. 

Det redegjøres for forholdet basert på kjent kunnskap fra 
bl.a. Miljødirektoratets naturbase.  
Temaet behandles enkelt. 

   X 

Reindrift Planområdet inngår ikke i beiteområder.  Det redegjøres for forholdet basert seg på kjent kunnskap 
fra reindriftskartet, samt evt. innspill fra 
reindriftsmyndighetene og reinbeitedistriktet. 
Temaet behandles enkelt. 

   X 

Grunnforhold Det er ikke gjennomført grunnundersøkelser i området.  

Ifølge NGUs løsmassekart, er det registrert avsetninger fra 

elv- og bekk (fluvial) og breelv (glasifluvial) i planområdet. 

 

Eksisterende forhold beskrives.  

Planen vedlegges dokumentasjon vedr områdestabilitet 
iht. TEK.  

  X   

Grunnforurensning Det er ikke registrert forurensning i planområdet, og 
tidligere bruk tilsier ikke at det skal være forurenset.  

Det redegjøres for forholdet basert seg på kjent kunnskap 
fra bl.a. Miljostatus.no, samt opplysninger fra grunneier.  
Temaet behandles enkelt. 

   X 

 

Støy Det er relativt lav ÅDT på nærliggende veg og lav hastighet. 
Tiltaket i seg selv genererer i liten grad støy. Forenklet 
vurdering i forhold til støy vurderes som tilstrekkelig.  

Det redegjøres for forholdet basert på kjent kunnskap fra 
Norsk vegdatabank, samt henvisning til T-1442. Det gjøres 
en forenklet vurdering i forhold til støy for ny bebyggelse. 
Det utarbeides ikke støysonekart. 

   X 

 

Sosial infrastruktur Planområdet ligger i nærhet til skole, og legger til rette for 
etablering av barnehage.  

Det redegjøres for forholdet.  

Temaet behandles enkelt.  

   X 

 

Teknisk 
infrastruktur 

Det må undersøkes om eksisterende infrastruktur (vann, 
avløp og strøm) har tilstrekkelig kapasitet til planlagt 

Eksisterende infrastruktur kartlegges, og behov for 
tilrettelegging/tiltak i forbindelse med ny bebyggelse 
beskrives.  

   X 
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utbygging. Det ligger spillvanns- og overvannsledning 
gjennom planområdet som må hensyn tas evt. legges om.  

 

Transportbehov, 
energiforbruk og 
energiløsninger 

En sentral plassering av barnehage og boliger i bygda kan 
medføre redusert transport. Det er kort avstand til 
kollektivtransport fra planområdet, samt kort avstand til 
skole.  

Alternative energiløsninger for ny bebyggelse vurderes i det 
videre planarbeidet.  

Det redegjøres for forholdet.  

Temaet behandles enkelt.  

   X  

Barns interesser En er ikke kjent med at området benyttes av barn eller unge 
i dag.  

Barn og unges interesser vurderes i denne planen først og 
fremst å være en problemstilling knyttet til arealer for lek 
og opphold innenfor planområdet, fremkommelighet sett i 
forhold til økt trafikk til og fra planområdet, samt sikker 
atkomst til funksjoner utenfor planområdet.  

Det redegjøres for hvordan det kan tilrettelegges for 
arealer for barn innenfor planområdet. Barn og unges 
sikkerhet i forhold til fremkommelighet i området, og til 
funksjoner utenfor planområdet beskrives. 

Temaet behandles enkelt.  

   X 

 

Trafikale forhold Behovet for etablering av nye avkjørsler fra fylkesvegen 
vurderes i det videre planarbeidet.  

Eventuell trafikkøkning i krysset Fjordveien/Kvanta 
vurderes. 

 

Det redegjøres for økt trafikk til og fra ny bebyggelse, 
samt tilgjengelighet for myke trafikanter.  

Behov for etablering av nye avkjørsler vurderes.  

Trafikkavvikling i eksisterende kryss Fjordveien/Kvanta, 
samt kryssets utforming vurderes dersom tiltaket 
medfører trafikkøkning i krysset. Dersom vurdering av 
kryssets utforming er nødvendig beskrives dette i eget 
notat.  

Eksisterende trafikktall og ulykkesstatistikker i Norsk 
vegdatabank benyttes.  

  (X) X 

 

Risiko- og sårbarhet Det er på nåværende tidspunkt avdekket tema som kan 
være aktuelt å fokusere på i en ROS-analyse. 

Deler av planområdet ligger innenfor innenfor faresone for 
jord- og flomskred (årlig sannsynlighet ≥1/5000, ≥1/1000 og 
≥1/100). Multiconsult har i 2018 gjennomført 
skredvurdering, og mulige tiltak for å ta ned farenivået er 
beskrevet.  

Det redegjøres for eksisterende forhold, og evt. behov for 
tiltak. 

I samråd med kommunen benyttes fylkeskommunens 
forenklede sjekkliste for ROS-analyse.  

Nødvendige databaser, samt rapport for skredvurdering 
utarbeidet av Multiconsult legges til grunn.  

  X   
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Det kan være behov for å gjøre tiltak for bekken gjennom 
området, og flom vil i den forbindelse være et relevant 
tema å se nærmere på.  

Sikkerhet i forhold til åpen bekk, samt trafikksikkerhet for 
mye trafikanter vurderes også som relevante tema.  

Det er foreløpig uklart hvor mye brannvann som kan 
leveres i området.  

Det videre planarbeidet vil avdekke om det er andre 
relevante tema som må belyses.  

Det innhentes opplysninger fra vannverkseier vedr. 
brannvannsdekning.  

Lokalsamfunn/ 
sysselsetting 

Tiltaket legger til rette for arbeidsplasser og lokal 
verdiskapning.  

Det redegjøres for forholdet.  
Temaet behandles enkelt.  

   X 

Universell 
utforming 

Kommuneplanens arealdel stiller krav om universell 
utforming av lekeplasser.  

Det redegjøres for forholdet, og beskrives hvordan 
universell utforming av lekeplasser ivaretas i planen.  

Temaet behandles enkelt.  

   X 
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7.8 Detaljreguleringsplan  

Planen skal utarbeides etter dagens plan- og bygningslov og Miljøverndepartementets veileder for 
reguleringsplanlegging (www.planlegging.no).  
 
Planforslaget skal inneholde: 

 Plankart 

 Bestemmelser  

 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 
 
I planforslaget skal det bl.a. redegjøres for gjennomføring av prosjektet, herunder beskrivelse av 
eventuelle byggetrinn.  Behov for rekkefølgekrav og utbyggingsavtale skal vurderes. 
 
Til første gangs behandling skal forslagsstiller levere følgende: 
 

1. Reguleringskart (M=1:1000), papirkopi, pdf, digitalt (sosi-format).  
2. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Planbeskrivelsen skal inneholde forslagsstillers 

vurdering av høringsuttalelsene 
3. Reguleringsbestemmelser 
4. Kopi av varslingsbrev, varslingsliste og kunngjøringsannonse  
5. Kopi av innkomne merknader ved oppstart 
6. Referat fra oppstartsmøte 

7.9 Medvirkning 

Krav til planprosess og medvirkning er fastsatt av plan- og bygningsloven og forskrift om 

konsekvensutredning. For detaljreguleringsplanen gjelder følgende prosess: 

- Forslag til planprogram behandles administrativt av Narvik kommune.  

- Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram i minimum 6 uker. Varsel gjøres i avis 

og på kommunens hjemmesider. Berørte naboer, myndigheter og interessenter kontaktes 

direkte. 

- Merknadsbehandling og fastsetting av planprogram (Narvik kommune). 

- Utarbeidelse av plandokumenter og tilhørende konsekvensutredning på bakgrunn av 

planprogrammet. 

- Offentlig ettersyn etter samme prosedyre som varsel om oppstart (Narvik kommune). 

- Merknadsbehandling og vedtak av plan (Narvik kommune). 

Det vil bli vurdert om det er behov for møter med myndigheter og ev. andre interessenter og berørte 

parter i løpet av planprosessen. Det anses ikke som nødvendig å avholdet åpne folkemøter i 

forbindelse med prosessen.  

  

  

http://www.planlegging.no/
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7.10 Fremdrift 

Det skisseres følgende fremdrift for planprogrammet og planarbeidet forøvrig: 

Aktivitet  2019/2020 

Oppstartsmøte med kommunen Uke 8 

Varsel om oppstart 
reguleringsarbeid/ offentlig ettersyn 
planprogram 

Uke 26 

Merknadsbehandling  Uke 33 

Fastsettelse av planprogram  September 

Konsekvensvurderinger  September - 

Utarbeidelse av planbeskrivelse, 
plankart og bestemmelser 

September-oktober 

Førstegangsbehandling Desember 

Offentlig ettersyn Desember 2019 – Januar 
2020 

Merknadsbehandling Februar 2020 

Andregangsbehandling/vedtak av 
plan 

Mars 2020 
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8 Kilder 

Kommuneplanens arealdel  

Artsdatabanken.no 

Askeladden.no 

Miljøstatus.no 

Naturbase 

NGI 

NIBIO Kilden 

NVE Atas 

Norsk vegdatabank.no 

Vann-nett.no 

Rapport Multiconsult, datert 14.09.18, Skredfarekartlegging gnr/bnr 44/5 Narvik 

 

 

 


